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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με την υπ’ αριθ. 11/24-04-2015 ανακοίνωση της η Κ.Ε.Ε. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ανακοίνωσε τα 

αποτελέσματα των εκλογών του Ταμείου και του δημοψηφίσματος για την τροποποίηση του 
καταστατικού του. 

Η πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση εγκρίθηκε με ποσοστό 92,38% και πλέον μένει 
μόνο η δικαστική αναγνώριση του νέου καταστατικού για να μπορέσουμε να πάρουμε στα χέρια 
μας την τύχη των εισφορών μας (εργαζομένου και εργοδότη). 

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και από το Σωματείο μας ο σ.δ. Γεν. 
Γραμματέας Γιάννης Σιδεράτος ανέλαβε την θέση του Αντιπροέδρου του Ταμείου, ο σ.δ. 
Κώστας Δικαιοφύλαξ την θέση του α’ αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. και ο σ.δ. 
Χρήστος Φρετζάγιας εξελέγη στην Ελεγκτική Επιτροπή. 

Ο σ.δ. Γιάννης Σιδεράτος δήλωσε στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. ότι: «Όλοι οι 
συμμετέχοντες σε αυτό θα πρέπει να παραμερίσουν προσωπικές ή άλλες σκοπιμότητες και να 
εργαστούν για τον κοινό στόχο που έβαλαν εδώ και ένα χρόνο περίπου οι Σύλλογοι των εν ενεργεία, 
διαφορετικά θα επαναληφθούν τα ναυάγια του παρελθόντος». 

Θέλουμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας που συμμετείχαν στις 
εκλογές και ψήφισαν σε ποσοστό 96% καθώς και τους συνταξιούχους που προέρχονται 
από το Σωματείο μας που με συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκαν υπέρ των θέσεων μας. 

Δεν είμαστε αιθεροβάμονες για να πιστέψουμε ότι τα προβλήματα του πολύπαθου 
Ταμείου θα επιλυθούν με «μαγικό τρόπο». Αναμένουμε τις αντιδράσεις των γνωστών κύκλων που 
για χρόνια προτάσσουν το ατομικό τους όφελος σε βάρος του συνολικού της ασφαλιστικής 
βάσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά δεν πρόκειται και να συμβάλουμε σε αναζωπύρωση «μπαράζ» 
ένδικων μέσων… 

Το μόνο που θέλουμε είναι να επικρατήσει η κοινή λογική και η αρχή της μετριοπάθειας 
έτσι ώστε οι απώλειες των εν ενεργεία συναδέλφων και των νέων συνταξιούχων να είναι όσο το 
δυνατό λιγότερες, αλλά σε μία σταθερή βάση: ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗ! 
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